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KATA PENGANTAR 
 

 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tata Ruang dan Bangunan 2019 

- 2023 disusun sesuai dengan undang- Undang nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang 

mengamanatkan bahwa setiap Lembaga Negara termasuk Organisasi 

Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah yang berisi perencanaan satuan kerja dinas selama lima tahun 

yang disebut Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra 

OPD). Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan 

kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang disusun 

dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah) Kabupaten Tangerang 2019 - 2023 
 

Perencanaan Strategis yang telah disusun oleh Dinas Tata Ruang dan 
 

Bangunan telah mencakup: 
 

1) Pernyataan visi, misi, strategi dan faktor-faktor keberhasilan instansi. 
 

2) Rumusan tentang tujuan dan kebijakan. 
 

3) Uraian tentang cara mencapai tujuan tersebut yang tersusun dalam 
program kegiatan pembangunan. 

 
Seluruh penjabaran rencana strategis telah kami susun dengan 

mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, sehingga dapat dijadikan 

pedoman dalam melaksanakan tugas di bidang Urusan Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang. 
 

Selanjutanya, dengan memohon ridho Tuhan, kami berharap 

program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra ini dapat berjalan 

dengan baik. 

 
 
 

KEPALA DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN  
KABUPATEN TANGERANG  
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BAB 1 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 

1.1 LATAR BELAKANG 
 

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD) 

merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 

tahun kedepan. Seiring dengan telah disusunnya Rancangan Peraturan 

Daerah tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, maka OPD kembali memastikan 

bahwa isi dokumen RPJMD tersebut telah sesuai dengan target kinerja OPD 

sampai dengan Tahun 2019 yang selanjutnya dituangkan dalam Renstra 

OPD. 

 
Acuan utama penyusunan Renstra OPD adalah Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan 

rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Kepala 

Daerah/Wakil Daerah terpilih yang telah disampaikan kepada masyarakat 

pemilih dalam Sidang Paripurna DPRD dalam tahapan kampanye pemilihan 

pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tangerang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan 
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Perda tersebut di atas, lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Bupati 

Tangerang tentang rincian tugas, fungsi dan tatakerja. 

 

Kedudukan Dinas Tata Ruang dan Bangunan sebagai salah satu 

perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di 

bidang tata ruang dan bangunan sesuai dengan kewenangan dan 

kebijakan Pemerintah Daerah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Bupati Tangerang nomor 101 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi 

dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang. 

 

Dalam kurun waktu 2013 – 2018 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 

sebelumnya adalah Dinas Cipta Karya dan Dinas Tata Ruang, Dengan 

dikeluarkanya Perda Nomor 11 Tahun 2016 Bergantilah nomenklatur 

menjadi Dinas Tata Ruang dan Bangunan, sedangkan Cipta Karya melekat 

pada Dinas Perumahan dan Permukiman dan Pemakaman. Dalam 

berjalanya waktu Dinas Tata Ruang dan Bangunan telah menghasilkan 

beberapa karya deprogram Unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tangerang diantaranya : 

 

1. Terbangunya Sport Center atau Stadion Sepak Pola Yang 

menjadi markas Klup Sepak Bola Pesita. Dan terbangun juga 25 

Stadion Mini di Tingkat Kecamatan. 

 
2. Terbangun juga Rumah Sakit Pakuhaji yang merupakan tempat 

Rujukan untuk pelayanan kesehatan di wilayah Utara Kabupaten 
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Tangerang. Selain itu juga terbangun Beberapa Puskesmas 

Pelayanan Rawat Inap di 8 Kecamatan di Kabupaten Tangerang. 

 

3. Terbangun Juga SMPN dan SDN Baru serata penambahan Ruang 

Kelas dan Rehabilitasi sekolah Rusak. 

 
4. Terbangun Juga Gedung Sarana Keagamanan di Tingkat 

kecamatan yang bias dimanfaatkan untuk acara kebersamaan 

Lembaga keagamaan di tingkat kecamatan. 

 
5. Dapat melaksanakan Revisi Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 

2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Tangerang Tahun 2011-2031. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Tata Ruang dan 

Bangunan Kabupaten Tangerang memandang perlu untuk membuat 

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Bangunan 

Kabupaten Tangerang denganharapan bahwa seluruh jajaran OPD Dinas 

Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang mempunyai acuan dan 

pedoman untuk mencapai tujuan dari OPD Dinas Tata Ruang dan 

Bangunan Kabupaten Tangerang dengan memperhatikan potensi dan 

kendala. 

 

 

1.2 Landasan Hukum 
 

Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten 

Tangerang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten 

Tangerang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
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(RPJMD) Tahun 2019-2023 dengan mempertimbangkan ketentuan yang 

berlaku sebagai landasan hukum. 

Beberapa landasan hukum tersebut diantaranya : 
 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

 
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI 

Tahun 2019 nomor 52, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 6323); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5103); 

 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara 

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara 

evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan 

jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah 

daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka 

menengah daerah, dan rencana kerja pemerintahan daerah; 

 
13. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 

 
14. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Tangerang Tahun 2019-2023; 

 
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang; 

 
16. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 101 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang. 

 
 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

 

1.3.1 Maksud 
 

Renstra OPD disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi 

bagi Aparat Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang untuk 

melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 2019 – 2023. 
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Berdasarkan pertimbangan ini maka Renstra OPD Dinas Tata Ruang 

dan Bangunan Kabupaten Tangerang disusun dengan maksud sebagai berikut: 

 

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh Aparatur Dinas Tata Ruang dan 

Bangunan Kabupaten Tangerang dalam menyusun program dan kegiatan 

selama kurun waktu lima tahun. 

 
2. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten 

Tangerang dalam mencapai tujuan dengan melaksanakan program dan 

kegiatan. 

 
3. Memudahkan seluruh jajaran Aparat Dinas Tata Ruang dan Bangunan 

Kabupaten Tangerang memahami dan menilai program dan kegiatan 

operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan. 

 
4. Memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan 

tugasnya dengan berbagai kendala, tantangan dan peluang. 

 

1.3.2 Tujuan 
 

a. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh jajaran OPD Dinas 

Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang dalam mencapai 

Visi dan Misi Dinas; 

 
b. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran 

pembangunan Pemerintah Kabupaten Tangerang (RPJMD) khususnya 

dibidang Tata Ruang dan Bangunan dengan visi, misi, tujuan dan 

sasaran Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang, 

sehingga Renstra ini akan bermanfaat bagi proses perencanaan, 
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penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas 

Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang serta memudahkan 

dalam memberikan informasi tentang pertanggungjawaban 

Pemerintah Kabupaten Tangerang pada setiap akhir tahun anggaran. 

 

c. Memperbaiki kinerja seluruh jajaran OPD Dinas Tata Ruang dan 

Bangunan Kabupaten Tangerang yang benar-benar terarah dalam 

pencapaian hasil dan target perencanaan Dinas; 

 
d. Diharapkan Renstra ini dapat dijadikan tolok ukur kinerja dan evaluasi 

secara objektif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan Dinas. 

 

 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 
 

Sistematika  penulisan  Rencana  Strategis  Dinas  Tata  Ruang  dan 
 

Bangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut: 
 

BAB I PENDAHULUAN 
 

Bab I berisi latar belakang adanya Renstra Dinas Tata Ruang dan 

Bangunan Kabupaten Tangerang, kemudian dasar pemikiran yang 

memuat hubungan Rencana Strategis Kabupaten Tangerang 

dengan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Bangunan serta 

Tugas Pokok dan Fungsi, Maksud dan Tujuan dari Rencana 

Strategis Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang; 

 

 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD 
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Bab II berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD Dinas 

Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara 

ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD Dinas Tata Ruang 

dan Bangunan Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan tugas 

dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah 

dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD Dinas Tata Ruang dan 

Bangunan Kabupaten Tangerang periode sebelumnya, 

mengemukakan capaian program prioritas OPD Dinas Tata Ruang 

dan Bangunan Kabupaten Tangerang yang telah dihasilkan melalui 

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-

hambatan utama yang masih dihadapiserta dinilai perlu diatasi 

melalui Renstra OPD Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten 

Tangerang ini. 

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS OPD 
 

Bab III berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan 

fungsi pelayanan OPD Dinas Tata Ruang dan Bangunan 

Kabupaten Tangerang, telaahanvisi, misi dan program kepala 

daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Bagian ini juga 

mengemukakan faktor-faktor penghambat atau pun faktor 

pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi 

permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka 

menengah Renstra Dinas, telaahan rencana tata ruang wilayah 
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dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentu isu-isu 

strategis. 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 
 

Bab IV berisi visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis dan 

kebijakan OPD Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten 

Tangerang dalam 5 Tahun mendatang. 

 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. 

 

Bab V berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD Dinas Tata 

Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang yang secara 

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD Dinas Tata 

Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang dalam lima tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran RPJMD. 

 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII PENUTUP 
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BAB II 
 

GAMBARAN PELAYANAN OPD 
 
 

 

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. Kedudukan Dinas 

Tata Ruang dan Bangunan sebagai salah satu perangkat daerah mempunyai 

tugas pokok membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, 

membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang Tata Ruang dan 

Bangunan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diatur 

dalamPeraturan Bupati Tangerang Nomor 101 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, 

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang. 

 
Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan terdiri dari : 

 

o Kepala Dinas; 
 

o Sekretariat: 
 

1. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan ; dan 
 

2. Sub. BagianUmum dan Kepegawaian ; 
 

o Bidang Tata Ruang : 
 

1. Seksi Perencanaan Tata Ruang ; 
 

2. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang ; dan 
 

3. Seksi Pemetaan. 
 

o Bidang Bangunan : 
 

1. Seksi Perencanaan Bangunan ; 
 

2. Seksi Bangunan ; dan 
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3. Seksi Rehabilitasi Bangunan. 
 

o Bidang Pengawasan dan Pengendalian : 
 

1. Seksi Wasdal Wilayah I ; 
 

2. Seksi Wasdal Wilayah II ; dan 
 

3. Seksi Wasdal Wilayah III. 
 

o Unit Pelaksana Teknis : 
 

1. UPT Pemeliharaan Wilayah I ; 
 

2. UPT Pemeliharaan Wilayah II ; dan 
 

3. UPT Pemeliharaan Wilayah III 
 

o Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

o Kelompok Jabatan Fungsional. 
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TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS TATA 

RUANG BANGUNAN DAN BANGUNAN KABUPATEN TANGERANG 

 

1. Kepala Dinas 
 

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan 

kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan 

pemerintahan bidang Tata Ruang dan Bangunan yang menjadi 

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada 

Pemerintah Daerah. 

 
(2) Dalam melaksanakan tugas Dinas menyelenggarakan fungsi: 

 
a. Perumusan kebijakan tata ruang dan bangunan; 

 
b. Pelaksanaan kebijakan tata ruang dan bangunan; 

 
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan tata ruang dan 

bangunan; 

 
d. Pelaksanaan administrasi dinas tata ruang dan bangunan; dan 

 
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 
(3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Dinas mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut : 

 
a. Merumuskan program kerja Dinas dalam rangka mendukung 

pelaksanaan fungsi dinas dibidang tata ruang dan bangunan; 

 
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dinas tata ruang 

dan bangunan Membina kinerja aparatur di lingkungan dinas tata 

ruang dan bangunan Mengarahkan program kegiatan mengacu 

kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

peraturan perundang-undangan; 

 
c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan pelayanan umum dibidang 

Tata Ruang; 

 
d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Dinas; dan 
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e. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kegiatan. 
 

2. Sekretariat 
 

i. Sekretariat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas. 

 
ii. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas. 

 
iii. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Dinas mempunyai fungsi : 

 
a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan umum 

dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan; 
 

b. Penyiapan pengendalian yang terkait dengan umum dan 

kepegawaian serta perencanaan dan keuangan 
 

c. Penyiapan bimbingan yang terkait dengan umum dan 

kepegawaian serta perencanaan dan keuangan 
 

d. Pengelolaan administrasi yang terkait dengan umum dan 

kepegawaian serta perencanaan dan keuangan 
 

e. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan informasi dan dokumen (PID) 

Penyiapan dan pelaksanaan pengembangan e-government 
 

iv. Dalam melaksanakan fungsi Sekretaris Dinas mempunyai rincian 

tugas sebagai berikut : 

 

a. Merencanakan perumusan   kebijakan teknis yang terkait dengan 

umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan Dinas; 

 

b. Membagi tugas program kegiatan yang terkait dengan umum dan 

kepegawaian serta perencanaan dan keuangan Dinas; 

 

c. Memberi petunjuk program kegiatan yang terkait dengan umum dan 

kepegawaian serta perencanaan dan keuangan Dinas; 

 
d. Mengatur program kegiatan yang terkait dengan umum dan 

kepegawaian serta perencanaan dan keuangan Dinas; 

 
e. Mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan umum 

dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan Dinas; 
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f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 
v. Sekertaris Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas; 

 
vi. Sekertaris Dinas membawahkan : 

 
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 

 
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.  
 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan





(1) Subbagian Perencanaan Umum dan Keuangan dipimpin oleh 

kepala subbagian; 

 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala 

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian 

tugas: 

 
a. Merencanakan Kegiatan Perencanaan Dan Keuangan 

Dinas; 

 
b. Membimbing Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Yang 

Meliputi : RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, 

Indikator Kinerja Utama, Penetapan Kinerja, Penyusunan 

Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Forum OPD, Monitoring 

Dan Evaluasi, Pelaksanaan Pengembangan E-Goverment, 

Serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 
c. Membimbing Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan 

Yang Meliputi: Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, 

Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak 

Ketiga Dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, 
 

Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan 

Pertanggungjawaban Anggaran 
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d. Membagi Tugas Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Yang 

Meliputi: RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, 

Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan 

Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan 

OPD, Monitoring Dan Evaluasi, E-Reporting, Review 

Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan OPD Serta 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

 

e. Membagi Tugas Pelaksanaan Kegiatan Administrasi 

Keuangan Yang Meliputi: Pengajuan Surat Membayar 

Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS 

Bendahara, LS Pihak Ketiga Dan Ganti Uang Nihil, 

Pencairan, 
 

Pencatatan, Pembukuan, Serta Pelaporan 

Pertanggungjawaban Anggaran 

 

f. Mengevaluasi Pelaksanan Kegiatan Yang Terkait 

Perencanaan Dan Keuangan 

 

g. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan 

Dan Keuangan Yang Meliputi : Neraca, Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan 

Perubahan Ekuitas (LPE) Dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan (CALK), Dan RPJMD, Rencana Strategis, 

Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian 

Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, 

Fasilitasi Perencanaan OPD, Monitoring Dan Evaluasi, E-

Reporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data 

Pembangunan OPD, Pelaksanaan Pengembangan E-

Goverment Serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

 

h. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain Yang Diberikan Oleh 

Atasan Terkait Dengan Tugas Dan Fungsinya 
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 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian




(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala 

subbagian. 

 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

 
(3) kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai 

rincian tugas: 

 

a. Merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian 
 

b. Membimbing pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat 

menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata 

naskah dinas, inventarisasi aset dan persediaan pengadaan 

barang dan jasa, pendistribusian, stock opname, fasilitasi 

pengelola informasi dan dokumen (pid), perjalanan dinas dan 

pemeliharaan barang-barang inventaris dinas 

 

c. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi : 

mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan bagi 

jabatan fungsional tertentu, kenaikan gaji berkala, data 

pegawai, dupak, pak, skp, duk, bezetting pegawai, 

kesejahteraan pegawai, pembinaan disiplin pegawai, 

pendidikan dan pelatihan pegawai, dan pensiun pegawai 

 
d. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi : 

surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, 

tata naskah dinas, inventarisasi aset dan persediaan, 

pengadaan barang dan jasa, pendistribusian, stock 

opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (pid), 

penyiapan pelaksanaan pengembangan e-goverment, 

perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang 

inventaris dinas 

 
e. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepegawaian 

meliputi : mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang 

jabatan bagi jabatan fungsional tertentu, kenaikan gaji 
 

D i n a s T a t a R u a n g d a n B a n g u n a n 17 
   



Rencana Strategis 
(Renstra)  

 

berkala, data pegawai, dupak, pak, skp, duk, bezetting 

pegawai, kesejahteraan pegawai,pembinaan disiplin 

pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan pensiun 

pegawai 

 

f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan 

kepegawaian 

 

g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan 

kepegawaian 
 
 
 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan terkait dengan tugas dan fungsinya 

 

i. Melaksanakan fasilitasi pengelola informasi dan 

dokumen (PID) 

 
3. Bidang Tata Ruang 

 
(1) Bidang Tata Ruang berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas. 

 
(2) Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang. 

 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Tata Ruang 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

 
a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan 

perencanaan tata ruang, pemanfaatan, serta pemetaan; 

 
b. Penyiapan rencana dan program yang terkait dengan perencanaan 

tata ruang,pemanfaatan, serta pemetaan; 

 
c. Penyiapan pengendalian kegiatan yang terkait dengan perencanaan 

tata ruang, pemanfaatan, serta pemetaan; 

 
d. Penyiapan bimbingan teknis yang terkait dengan perencanaan 

tata ruang, pemanfaatan, serta pemetaan; 

 
e. Pengelolaan administrasi yang terkait dengan perencanaan tata 

ruang, pemanfaatan serta pemetaan 
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(4) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Tata Ruang 

mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

 
a. Merencanakan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan 

perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pemetaan; 

 
b. Membagi tugas program yang berkaitan dengan perencanaan 

tata ruang, pemanfaatan dan pemetaan; 

 
c. Memberi petunjuk pelaksanaan program yang berkaitan 

dengan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pemetaan; 

 
d. Mengevaluasi kegiatan program yang berkaitan dengan perencanaan 

tata ruang, pemanfaatan dan pemetaan; dan 

 
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan terkait 

tugas dan fungsinya. 

 
(5) Bidang Tata Ruang membawahkan : 

 
a. Seksi Perencanaan Tata Ruang 

 
b. Seksi Pemanfaatan 

 
c. Seksi Pemetaan  
 Seksi Perencanaan Tata Ruang





(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi. 
 

(2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Perencanaan Tata 

Ruang mempunyai rincian tugas : 

 
a. Merencanakan kegiatan perencanaan tata ruang 

berdasarkan Rencana Strategis; 

 
b. Membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang 

meliputi : penyiapan bahan dan konsep kebijakan dalam 

rangka penyusunan dan atau evaluasi Rencana Rinci Tata 

Ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku,pengendalian 

pemanfaatan ruang, pelaksanaan sosialisasi peraturan yang 
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berkaitan dengan penataan ruang sebagai perwujudan 

penyebarluasan informasi penataan ruang, menyiapkan 

konsep Surat Keterangan Peruntukkan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku sebagai perwujudan kesesuaian 

pengembangan wilayah dengan rencana tata ruang; 

 

c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepada bawahan 

pada lingkup Seksi Perencanaan Tata Ruang sesuai dengan 

keahlian yang dimiliki; 

 
d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan Tata 

Ruang; 

 
e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup Seksi 

Perencanaan Tata Ruang; dan 

 
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 Seksi Pemanfaatan




(1) Seksi Pemanfaatan dipimpin oleh Kepala Seksi. 
 

(2) Dalam melaksanakan tugas Kepala SeksiPemanfataan 

mempunyai rincian tugas: 

 
a. Merencanakan kegiatan pemanfaatan Rencana Strategis, 

 
b. Membimbing pelaksanaan kegiatan yang meliputi : 

pemberian konsultasi teknis pemanfaatan ruang kepada 

masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai 

pedoman dalam rencana pengembangan kawasan 

permukiman dan non permukiman, pengelolaan dan arahan 

teknis rencana tapak sesuai dengan peraturan yang berlaku 

sebagai bahan pengesahan rencana tapak; 

 
c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepada bawahan 

pada lingkup Seksi Pemanfaatan sesuai dengan keahlian 

yang dimiliki; 
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d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada lingkup Seksi 

Pemanfaatan Melaksanakan; 

 

e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup Seksi 

Perencanaan Tata Ruang; dan 

 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 Seksi Pemetaan




(1) Seksi Pemetaan dipimpin oleh Kepala Seksi. 
 

(2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemetaan 

mempunyai rincian tugas : 

 
a. Merencanakan kegiatan pemetaan yang meliputi: 

berdasarkan Rencana Strategis; 

 
b. Membimbing pelaksanaan kegiatan pemetaan meliputi : 

pelaksanaan penyusunan peta database penataan ruang 

sesuai sebagai bahan penyediaan data pemanfaatan ruang, 

pembuatan dan penyediaan peta penataan ruang sebagai 

bahan penyediaan informasi tata ruang; 

 
c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan pemetaan kepada 

bawahan pada lingkup Seksi Pemetaan sesuai dengan 

keahlian yang dimiliki; 

 
d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada lingkup Seksi 

Pemetaan 

 
e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup Seksi 

Pemetaan; dan 

 
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan terkait tugas dan fungsinya Melaksakan; 

 
4. Bidang Bangunan 

 
(1) Bidang Bangunan dipimpin oleh Kepala Bidang. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Bangunan mempunyai fungsi 
 

: 
 

a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan 

perencanaan bangunan, pembangunan, serta rehabilitasi dan 

pemeliharaan bangunan ; 
 

b. Penyiapan rencana dan program teknis yang terkait dengan 

perencanaan bangunan, pembangunan, serta rehabilitasi dan 

pemeliharaan bangunan ; 
 

c. Penyiapan pengendalian teknis yang terkait dengan perencanaan 

bangunan, pembangunan, serta rehabilitasi dan pemeliharaan 

bangunan ; 
 

d. Penyiapan bimbingan yang terkait dengan perencanaan bangunan, 

pembangunan, serta rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan ; 
 

e. Pengelolaan administrasi yang terkait dengan perencanaan bangunan, 

pembangunan, serta rehabilitasi dan peeliharaan bangunan. 

 
(3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Bangunan mempunyai 

rincian tugas : 

 
a. Merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan 

perencanaan bangunan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharan 

bangunan pemerintah ; 

 
b. Membagi tugas program yang terkait dengan perencanaan bangunan, 

pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharan bangunan pemerintah ; 

 
c. Memberi petunjuk program yang berkaitan dengan perencanaan 

bangunan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharan bangunan 

pemerintah ; 

 
d. Mengatur program yang terkait dengan perencanaan 

bangunan,pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharan bangunan 

pemerintah ; 
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e. Mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan perencanaan 

bangunan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharan bangunan 

pemerintah ; dan 

 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 
(4) Bidang Bangunan membawahkan : 

 
a. Seksi Perencanaan Bangunan 

 
b. Seksi Pembangunan 

 
c. Seksi Rehabilitasi Bangunan  
 Seksi Perencanaan Bangunan





(1) Seksi Perencanaan Bangunan dipimpin oleh kepala seksi. 
 

(2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Perencanaan 

Bangunan mempunyai rincian tugas: 
 

a. Merencanakan kegiatan perencanaan bangunan 
 

b. Membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan bangunan 

yang meliputi koordinasi dalam proses perencanaan 

bangunan dan sarana pendukung, pengumpulan data dan 

informasi kebutuhan perencanaan bangunan dan sarana 

pendukung, penyusunan perencanaan pembangunan, 

pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan dan sarana 

pendukung 

 
c. Membagi tugas pelaksanaan program kegiatan 

perencanaan bangunan 

 
d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan 

bangunan 

 
e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan bangunan 
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f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan terkait dengan tugas dan fungsinya 

 Seksi Pembangunan




(1) Seksi Pembangunan dipimpin oleh kepala seksi. 
 

(2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pembangunan 

mempunyai rincian tugas : 

 
a. Merencanakan kegiatan pembangunan ; 

 
b. Membimbing  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  yang 

 
meliputi: pengkoordinasian Pembangunan gedung 

pemerintahan dan sarana pendukung, pembangunan 

bangunan Gedung dan sarana pendukung; 

 
c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan pembangunan; 

 
d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan ; 

 
e. Membuat laporan pelaksaanaan kegiatan pembangunan ; 

 
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh 

atasan terkait dengan tugas dan fungsinya 

 Seksi Rehabilitasi Bangunan




(1) Seksi Pembangunan dipimpin oleh kepala seksi. 
 

(2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Bangunan mempunyai rincian tugas: 

 
a. Merencanakan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan 

bangunan 

 
b. Membimbing pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan 

pemeliharaan bangunan yang meliputi : pengkoordinasian 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan gedung pemerintahan dan 

sarana pendukung, kajian teknis tehadap kerusakan 
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bangunan dan sarana pendukung, rehabilitasi rusak berat 

dan pemeliharaan bangunan Gedung dan sarana pendukung 

 

c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan 

pemeliharaan bangunan 

 

d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan 

pemeliharaan bangunan 

 

e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan 

pemeliharaan bangunan 

 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan terkait dengan tugas dan fungsinya 

 
5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian 

 
(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas. 

 
(2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh kepala bidang. 

 
(3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengawasan dan 

Pengendalian mempunyai fungsi: 

 
a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis pengawasan dan 

pengendalian wilayah I, II dan III; 

 
b. Penyiapan rencana dan program pengawasan dan pengendalian 

wilayah I, II dan III; 

 

c. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

pengendalian wilayah I, II dan III; 

 

pengawasan dan 

 

d. Penyiapan bimbingan yang terkait 
 

dengan 
 

pengawasan 
 

dan 
 

pengendalian wilayah I, II dan III; 
 

e. Pengelolaan administrasi yang 
 

terkait 
 

denganpengawasan 
 

dan 
 

pengendalian wilayah I, II dan III; 
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(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana Kepala Bidang 

Pengawasan dan Pengendalian mempunyai rincian tugas : 

 
a. Merencanakan perumusan kebijakan yang terkait 

denganpengawasan dan pengendalian bangunan wilayah I, II dan III 

 
b. Membagi tugas program yang terkait denganpengawasan dan 

pengendalian bangunan wilayah I, II dan III; 

 
c. Memberi petunjuk program yang terkait denganpengawasan 

dan pengendalian bangunan wilayah I, II dan III; 

 
d. Mengatur program yang terkait dengan pengawasan dan 

pengendalian bangunan wilayah I, II dan III; 

 
e. Mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan pengawasan 

dan pengendalian bangunan wilayah I, II dan III; 

 
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 
(5) Bidang Pengawasan dan Pengendalian dibawahkan : 

 
a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Wilayah I 

 
b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Wilayah II 

 
c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Wilayah III  
 Seksi Pengawasan dan Pengendalian Wilayah I





(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Wilayah I dipimpin oleh 

Kepala Seksi. 

 
(2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengawasan dan 

Pengendalian Wilayah I mempunyai rincian tugas: 

 
a. Merencanakan kegiatan bidang wasdal tentang 

pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis yang terkait 

dengan Pengawasan dan Pengendalian Wilayah I 
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(Kecamatan Kosambi, Teluk Naga, Sepatan, Sepatan Timur, 

Pakuhaji, Mauk, Sukadiri, Rajeg, Kemiri dan Kronjo); 

 

b. Membimbing pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang 

terkait dengan Pengawasan dan Pengendalian Wilayah I; 

 

c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang 

terkait dengan Pengawasan dan Pengendalian Wilayah I; 

 

d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang 

terkait dengan Pengawasan dan Pengendalian Wilayah I; 

 

e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran 

yang terkait denganPengawasan dan Pengendalian 

Wilayah I; 

 

 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan terkait dengan tugas dan fungsinya 

 Seksi Pengawasan dan Pengendalian Wilayah II




(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Wilayah II dipimpin 

oleh Kepala Seksi. 

 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

 
(3) kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Wilayah II 

mempunyai rincian tugas: 

 

a. Merencanakan program kegiatan bidang wasdal tentang 

pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis yang terkait 

dengan Pengawasan dan Pengendalian Wilayah II 

(Kecamatan Cisoka, Solear, Jambe, Cisauk, Pagedangan, 

Legok, Kelapa Dua, Curug dan Panongan); 

 

b. Membimbing pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang 

terkait dengan Pengawasan dan Pengendalian Wilayah II; 

 

c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang 

terkait dengan Pengawasan dan Pengendalian Wilayah II; 
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d. Mengevaluasi tugas pelaksanaan kegiatan dan anggaran 

yang terkait dengan Pengawasan dan Pengendalian 

Wilayah II; 

 

e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran 

yang terkait denganPengawasan dan Pengendalian 

Wilayah II; 

 

 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 Seksi Pengawasan dan Pengendalian Wilayah III




(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Wilayah III dipimpin 

oleh Kepala Seksi. 

 
(2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengawasan dan 

Pengendalian Wilayah III mempunyai rincian tugas: 

 
a. Merencanakan kegiatan bidang wasdal tentang 

pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis yang terkait 

dengan Pengawasan dan Pengendalian Wilayah III 

(Kecamatan Gunung Kaler, Mekar Baru, Kresek, 

Sukamulya, Pasar Kemis, Sindang Jaya, Cikupa, 

Tigaraksa, Balaraja dan Jayanti); 

 
b. Membimbing pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang 

terkait dengan Pengawasan dan Pengendalian Wilayah III; 

 
c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang 

terkait dengan Pengawasan dan Pengendalian Wilayah III; 

 
d. Mengevaluasi tugas pelaksanaan kegiatan dan anggaran 

yang terkait dengan Pengawasan dan Pengendalian 

Wilayah III; 

 
e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran 

yang terkait dengan Pengawasan dan Pengendalian 

Wilayah III; 
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f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 
6. Unit Pelaksana Teknis 

 
(1) Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan yang selanjutnya disebut UPT 

adalah Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan pada Dinas Tata Ruang dan 

Bangunan Kabupaten Tangerang. 

 
(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan yang selanjutnya disebut 

Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan pada 

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang. 

 
(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pemeliharaan yang selanjutnya 

disebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada 

UPT Pemeliharaan pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten 

Tangerang. 

 
(4) UPT Pemeliharaan adalah unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas 

dalam bidang pemeliharaan bangunan Pemerintah di Kecamatan yang 

terdiri dari: 

 
a. UPT Pemeliharaan Wilayah I meliputi Kecamatan: Kosambi, 

Teluknaga, Sepatan, Sepatan Timur, Pakuhaji, Mauk, Sukadiri, 

Rajeg, Kemiri dan Kronjo; 

 
b. UPT Pemeliharaan Wilayah II meliputi Kecamatan Kecamatan 

Cisoka, Solear, Jambe, Cisauk, Pagedangan, Legok, Kelapa Dua, 

Curug dan Panongan; dan 

 
c. UPT Pemeliharaan Wilayah III meliputi Kecamatan Gunung Kaler, 

Mekar Baru, Kresek, Sukamulya, Pasar Kemis, Sindang Jaya, 

Cikupa, Tigaraksa, Balaraja dan Jayanti. 

 
(5) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dinas. 

 
(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala UPT mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 
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a. Melaksanaan perencanaan pemeliharaan gedung Pemerintahan Non 

OPD dan sarana pendukungnya yang mengalami rusak ringan dan 

sedang, seperti : sarana pendidikan, kesehatan, UPT OPD, dan 

kantor kelurahan; 

 

b. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran pada Unit 

Pelaksana Teknis ; 

 

c. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan 

pemeliharaan gedung Pemerintahan Non OPD dan sarana 

pendukungnya yang mengalami rusak ringan dan sedang, seperti : 

sarana pendidikan, kesehatan, UPT OPD, dan kantor kelurahan; 

 
d. Melaksanakan pengkoordinasian pemeliharaan rehabilitasi gedung 

pemerintah dan sarana pendukung yang mengalami rusak ringan dan 

sedang; 

 
e. Melaksanakan kajian teknis terhadap kerusakan bangunan dan 

sarana pendukung; 

 
f. Menyusun perencanaan teknis guna pemeliharaan rehabilitasi 

gedung pemerintah dan sarana pendukung yang mengalami rusak 

ringan dan sedang; 

 
g. Memelihara Gedung Pemerintahan Non OPD dan sarana 

pendukungnya yang mengalami rusak ringan dan sedang, seperti : 

sarana pendidikan, kesehatan, UPT OPD, dan kantor kelurahan; 

 
h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; dan 

 
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 
(7) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. 

 
(8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 
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a. Melaksanakan perencanaan ketatausahaan meliputi surat menyurat, 

kepegawaian dan urusan keuangan; 

 

b. Melaksanakan pelayanan pemberian fasilitas dan dukungan teknis 

administrasi; 

 

c. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, penggandaan, 

pendistribusian dan kearsipan; 

 

d. Melaksanakan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi 

barang/asset dan perlengkapan kantor; 

 

e. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penatausahaan 

keuangan dilingkup UPT; 

 

f. Melaksanakan dan pembinaan organisai dan tata laksana UPT; 
 

g. Melaksanakan koordinasi dibidang ketatausahaan UPT; 
 

h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian, monitoring, 

evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT; 

 
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai tugasnya. 

 
7. Kelompok Jabatan Fungsional 

 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga, dalam 

jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian kegiatan UPT secara profesional sesuai dengan kebutuhan. 

 
(3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggung jawab kepada Kepala UPT. 

 
(4) Tiap Kelompok dikoordinir oleh seorang tenga fungsional senior yang 

ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan UPT. 

 

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 
 

Tugas Pokok 
 

Tugas Pokok Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten 

Tangerang yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan 

asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tata Ruang dan Bangunan 

sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang diatur 

lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 101 Tahun 2016 

tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Tata Ruang dan 

Bangunan Kabupaten Tangerang. 

 

Fungsi 
 

Dinas Tata Ruang dan Bangunan memiliki fungsi : a. 

Perumusan kebijakan Tata Ruang dan Bangunan; b. 

Pelaksanaan kebijakan Tata Ruang dan Bangunan; 

 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan Tata Ruang dan 

Bangunan; 

 

d. Pelaksanaan administrasi dinas Tata Ruang dan Bangunan; dan e. 

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 
 

2.2 Sumber Daya Pemerintah Daerah 

 

Secara kuantitatif Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang 

mempunyai pegawai sebanyak 194 orang yang terdiri dari 90 orang Pegawai 
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Negeri Sipil (PNS), 2Orang TKK dan 90 Orang TKS dengan deskripsi sebagai 

berikut: 

a. Menurut Golongan :      

Golongan VI/c sebanyak = 1 orang  

Golongan VI/b sebanyak = 1 orang  

Golongan VI/a sebanyak = 3 orang  

Golongan III/d sebanyak = 4 orang  

Golongan III/c sebanyak = 18 orang  

Golongan III/b sebanyak = 19 orang  

Golongan III/a sebanyak = 11 orang  

Golongan II/d sebanyak = 9 orang  

Golongan II/c sebanyak = 19 orang  

Golongan II/b sebanyak = 1 orang  

Golongan II/a sebanyak = - orang  

Golongan I/d sebanyak = - orang  

Golongan I/c sebanyak = - orang  

Golongan I/b sebanyak = 1 orang  

Golongan Ia sebanyak = - orang  

b. Menurut Jenis Pegawai:      

Pegawai Negeri Sipil (PNS)  = 90 orang 

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) = - orang 

c. Jenis Kelamin:      

Laki - Laki  = 73 Orang  
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 Perempuan  = 17 orang 

d. Golongan Usia:      

 Usia 18 s/d 25 Tahun = - Orang 

 Usia 26 s/d 30 Tahun = - Orang 

 Usia 31 s/d 35 Tahun = 7 Orang 

 Usia 36 s/d 40 Tahun = 18 Orang 

 Usia 41 s/d 45 Tahun = 19 Orang 

 Usia 46 s/d 50 Tahun = 19 Orang 

 Usia 50 s/d 50 Tahun = 28 Orang 

e. Menurut Pendidikan (PNS) :     

 Pendidikan S2 = 11 orang 

 Pendidikan S1 = 43 orang 

 Pendidikan D3 = 4 orang 

 Pendidikan SLTA = 32 orang 

 Pendidikan SLTP = - orang 

 Pendidikan SD = 1 orang 

 TKK  = 2 orang 

 Magang  = 92 orang 

f.  Diklat Perjenjangan:      

 Diklat Pim II  = 1 Orang 

 Diklat Pim III  = 3 Orang 

 Diklat Pim IV  = 16 Orang 

g. Masa Kerja Pegawai:      
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0 s/d 5 Tahun = - Orang 

6 s/d 10 Tahun = 27 Orang 

11 s/d 15 Tahun = 18 Orang 

16 s/d 20 Tahun = 17 Orang 

21 s/d 25 Tahun = 14 Orang 

26 s/d 30 Tahun = 14 Orang 

31 s/d 35 Tahun = 1 Orang 
 

 

Sumber : Data Subag Umum & Kepegawaian Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan Tahun 2018 

 

Prasarana dan Sarana 
 

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang didukung oleh 

 

prasarana dan sarana :    

a.  Meja Gambar = 3 Unit  

b.  Automatic DistrotionMeter = 5 Unit  

c.  Komputer/Laptop/Note Book = 68 Unit  

d.  Printer = 68 Unit 

e.  Global Positing System = 23 Unit 

f. Alat Ukur = 30 Unit 

g. Lemari Besi = 20 Unit 

h. Alat Transportasi :    

 

Kendaraan Roda 4 = 23 Unit 

Kendaraan Roda 2 = 43 Unit 
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Dari kondisi prasarana dan sarana tersebut dengan melihat 

volume pekerjaan dan luasnya cakupan wilayah pelayanan di 

Kabupaten Tangerang masih belum memadai. 
 

Dalam menjalankan fungsinya Dinas Tata Ruang dan Bangunan 

selain didukung oleh adanya Visi dan Misi Dinas Tata Ruang dan Bangunan 

juga didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai. 
 

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang dalam 

melaksanakan tugasnya memiliki tupoksi yang jelas sesuai dengan 

Peraturan Bupati Tangerang nomor 101 Tahun 2016 tentang Tugas 

Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan 

Kabupaten Tangerang. 

 

 

2.3. Kinerja Pelayanan OPD 
 

Kinerja pelayanan OPD Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten 

Tangerang periode 2019-2023 diantaranya adalah Program Penataan Ruang, 

Program Pengawasan Dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Tata Ruang, 

Program Pembangunan Gedung Pemerintahan dan Program Pembangunan 

Sarana Dan Prasarana Dasar. Selain itu terdapat, Ditambah dengan program-

program rutin yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, program 

peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin 

aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan, program peningkatan perencanaan OPD. Disamping itu 

ada kegiatan tambahan yaitu Cetak Peta RTRW dan Konfirmasi Ruang untuk 

peruntukan di Kabupaten Tangerang 

 
 

2.3.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
 

Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, 

urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan, dan kepegawaian. 

 
 

2.3.2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan 
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Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan 

dinas dan perencanaan program dinas. 

 

 

2.3.3. Seksi Perencanaan Tata Ruang 
 

Penyiapan bahan dan konsep kebijakan dalam rangka penyusunan 

dan atau evaluasi Rencana Rinci Tata Ruang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, pengendalian pemanfaatan ruang, 

pelaksanaan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan penataan 

ruang sebagai perwujudan penyebarluasan informasi penataan 

ruang, menyiapkan konsep Surat Keterangan Peruntukkan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku sebagai perwujudan kesesuaian 

pengembangan wilayah dengan rencana tata ruang. 

 
 

2.3.4. Seksi Pemanfaatan 
 

Pemberian konsultasi teknis pemanfaatan ruang kepada 

masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai 

pedoman dalam rencana pengembangan kawasan permukiman 

dan non permukiman, pengelolaan dan arahan teknis rencana 

tapak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bahan 

pengesahan rencana tapak. 

 

 

2.3.5. Seksi Pemetaan 
 

Pelaksanaan penyusunan peta database penataan ruang sesuai 

sebagai bahan penyediaan data pemanfaatan ruang, pembuatan 

dan penyediaan peta penataan ruang sebagai bahan penyediaan 

informasi tata ruang. 

 

 

2.3.6. Seksi Perencanaan Bangunan 
 

Membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan bangunan yang 

meliputi koordinasi dalam proses perencanaan bangunan dan 
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sarana pendukung, pengumpulan data dan informasi kebutuhan 

perencanaan bangunan dan sarana pendukung, penyusunan 

perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi 

bangunan dan sarana pendukung. 

 

 

2.3.7. Seksi Pembangunan 
 

Membimbing pelaksanaan kegiatan pembangunan yang meliputi: 

pengkoordinasian Pembangunan gedung pemerintahan dan 

sarana pendukung, pembangunan bangunan Gedung dan sarana 

pendukung. 

 

 

2.3.8. Seksi Rehabilitasi Bangunan 
 

Membimbing pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan 

bangunan yang meliputi: pengkoordinasian Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan gedung pemerintahan dan sarana pendukung, 

kajian teknis tehadap kerusakan bangunan dan sarana 

pendukung, rehabilitasi rusak berat dan pemeliharaan bangunan 

Gedung dan sarana pendukung. 

 

 

2.3.9. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Wilayah I 
 

Merencanakan kegiatan bidang wasdal tentang pelaksanaan 

kebijakan strategis dan teknis yang terkait dengan Pengawasan 

dan Pengendalian Wilayah I (Kecamatan Kosambi, Teluk Naga, 

Sepatan, Sepatan Timur, Pakuhaji, Mauk, Sukadiri, Rajeg, Kemiri 

dan Kronjo). 

 

 

2.3.10. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Wilayah II 
 

Merencanakan program kegiatan bidang wasdal tentang 

pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis yang terkait dengan 

Pengawasan dan Pengendalian Wilayah II (Kecamatan Cisoka, 
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Solear, Jambe, Cisauk, Pagedangan, Legok, Kelapa Dua, Curug 

dan Panongan). 

 

 

2.3.11. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Wilayah III 
 

Merencanakan kegiatan bidang wasdal tentang pelaksanaan 

kebijakan strategis dan teknis yang terkait dengan Pengawasan 

dan Pengendalian Wilayah III (Kecamatan Gunung Kaler, Mekar 

Baru, Kresek, Sukamulya, Pasar Kemis, Sindang Jaya, Cikupa, 

Tigaraksa, Balaraja dan Jayanti. 

 

 

2.3.12. UPT Pemeliharaan Wilayah I 
 

Melaksanaan perencanaapemeliharaan gedung Pemerintahan Non 

OPD dan sarana pendukungnya yang mengalami rusak ringan 

dan sedang, seperti: sarana pendidikan, kesehatan, UPT OPD, 

dan kantor kelurahan meliputi Kecamatan: Kosambi, Teluknaga, 

Sepatan, Sepatan Timur, Pakuhaji, Mauk, Sukadiri, Rajeg, Kemiri 

dan Kronjo. 

 

 

2.3.13. UPT Pemeliharaan Wilayah II 
 

Melaksanaan perencanaan pemeliharaan gedung Pemerintahan 

Non OPD dan sarana pendukungnya yang mengalami rusak 

ringan dan sedang, seperti : sarana pendidikan, kesehatan, UPT 

OPD, dan kantor kelurahan meliputi Kecamatan Kecamatan 

Cisoka, Solear, Jambe, Cisauk, Pagedangan, Legok, Kelapa Dua, 

Curug dan Panongan. 

 

 

2.3.14. UPT PemeliharaanWilayah III 
 

Melaksanaan perencanaapemeliharaan gedung Pemerintahan Non 

OPD dan sarana pendukungnya yang mengalami rusak ringan dan 

sedang, seperti : sarana pendidikan, kesehatan, UPT OPD, dan 
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kantor kelurahan meliputi Kecamatan Gunung Kaler, Mekar Baru, 

Kresek, Sukamulya, Pasar Kemis, Sindang Jaya, Cikupa, 

Tigaraksa, Balaraja dan Jayanti. 

 

 

2.3.15. Bidang Tata Ruang 
 

Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan 

perencanaan tata ruang, pemanfaatan, serta pemetaan. 

 

 

2.3.16. Bidang Bangunan 
 

Penyiapan rencana dan program teknis yang terkait dengan 

perencanaan bangunan, pembangunan, serta rehabilitasi 

dan pemeliharaan bangunan. 

 
 
 
 
 

 

2.3.17. Bidang Pengawasan dan Pengendalian 
 

Penyiapan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengawasan 

dan pengendalian wilayah I, II, dan III. 

 

 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD 
 

2.4.1 Tantangan 
 

a) Belum terupdatenya data SIG. 
 

b) Tersedianya Peraturan Zonasi sebagai dasar penerbitan perijinan. 
 

c) Terdapat ketidaksesuaian Pembangunan Gedung Pemerintahan dengan 

Masterplan Pusat Pemerintahan. 
 

d) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal penataan dan 

pemanfaatan ruang kawasan. 
 

e) Masih adanya bangunan swasta yang tidak berijin. 
 

f) Masih adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai Tata Ruang. 
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g) Jumlah Kebutuhan sarana dasar seperti bangunan pendidikan dan 
kesehatan yang masih tinggi serta bangunan yang memerlukan revitalisasi. 

 
 

 

2.4.2 Peluang 
 

a) Kesempatan yang luas untuk pendidikan dan pelatihan teknis oleh 

Dinas Pekerjaan Umum Propinsi dan Departemen Pekerjaan Umum. 
 

b) Peran serta masyarakat dalam pembangunan sekolah dan rumah sakit 

sehingga mengurangi beban pemerintah dalam pemenuhan target 
 

RPJMD 
 

c) Melimpahnya bahan bangun konstruksi bangunan dikarenakan 

Kabupaten Tangerang merupakan daerah seribu industri. 
 

d) Peran serta usaha property/developer permukiman dalam membangun 

permukiman sehat dan rumah tertata semakin banyak dan target RTH 

pun akan tercapai. 
 

e) Semakin berkembangnya industri sehingga memungkinkan adanya 

community development (perbaikan lingkungan/komunitas di sekitar 

wilayah industri) 
 

f) Terjadinya kesesuaian pola ruang dengan pembangunan di Kabupaten 

Tangerang; 
 

g) Teroptimalisasinya Web tata ruang yang berbasis GIS (Geographic 

Information System) sebagai informasi perencanaan tata ruang; 
 

h) Terbangunnya pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang yang dapat 

menumbuhkan perekonomian, sosial budaya dan keseimbangan 

lingkungan hidup terhadap wilayah sekitarnya; 
 

i) Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang 

konsisten sehingga terciptapenataan ruang yang terarah dan terkendali; 
 

j) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan luasan 

ruang terbuka hijau (RTH) publik sebesar 20% dari luas wilayah 

perkotaan. 

 
 
 

 

D i n a s T a t a R u a n g d a n B a n g u n a n 41 
   



Rencana Strategis 
(Renstra)  

 

 

BAB III 
 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 
 
 
 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi 

Pelayanan OPD 

 

Permasalahan yang dihadapi OPD Dinas Tata Ruang dan 

Bangunan Kabupaten Tangerang adalah kurangnya Sumber Daya Manusia, 

baik teknis maupun administrasi. Selama ini pekerjaan yang dibebankan 

melebihi kapasitasnya dan kurang tepatnya penempatan 

SDM.Permasalahan kekurangan SDM PNS teknis dan administrasi. 

 

Banyaknya Tenaga Kerja Sukarela (TKS/ Magang) yang belum 

mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah daerah terkait 

kesejahteraan yang masih minim dan masih dibawah UMR dikarenakan 

keterbatasnya aturan dan keberanian dari Stekholder penentu kebijakan. 

 

Hal lain adalah kekurangan akan ketersediaan prasarana dan 

sarana penunjang. Seperti kebutuhan alat transportasi untuk pengawasan 

dan pengendalian di lapangan serta untuk keperluan survey lapangan 

dalam pembuatan perencanaan pembangunan serta kekuarangan alat-alat 

untuk penujang dalam pengawasan kualitas bangunan. Disamping itu ada 

beberapa permasalahan yang lain: 
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    Tabel 3.1.   

  Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah  
       

 No Masalah Pokok  Masalah Akar Masalah  
      

     Lokasi permohonan perijinan 
 1 Belum terupdatenya data SIG Akurasi data SIG tidak Optimal dan non perijinan tidak terinput 
     dalam  

     SIG  

  Tersedianya Peraturan 
Perijinan Lokasi belum kajian peraturan zonasi belum  

2 Zonasi sebagai dasar  mengacu pada Rencana ditingkatkan sebagai produk   
penerbitan 

 

   
Rinci Tata Ruang hukum 

 

  perijinan   
      

  Terdapat  
Kebutuhan sarana dan 

  
  

ketidaksesuaian 
 

Perkembangan kebutuhan    
prasarana penunjang harus  

3 Pembangunan Gedung gedung dan sarana penunjang  direalisasikan lebih cepat   

Pemerintahan dengan yang sangat cepat 
 

  dibanding dengan ketersedian  
  Masterplan Pusat    

   

dan rencana awal 
  

  Pemerintahan    
      

  Kurangnya pemahaman 
Informasi penataan dan 

  
  

masyarakat dalam hal Sosialisasi secara langsung  4 pemanfaatan ruang yang  

penataan dan 
 

maupun melalui media belum    belum tersebar merata   

pemanfaatan ruang maksimal 
 

    

  kawasan.     

 
5 

Masih adanya  Pemilik bangunan belum Lurangnya pengetahuan dan 
 bangunan swasta  memiliki kesadaran untuk informasi tentang pengurusan    

  yang tidak berijin  mengurus Ijin ijin  

  Masih adanya Pemohon ijin konfirmasi ruang 
Kurangnya pengetahuan dan  

6 pemanfaatan ruang yang dan rencana tapak belum  informasi tentang pengurusan   
tidak sesuai Tata Ruang memiliki kesadaran untuk   

ijin 
 

    
mengurus ijin 

 
      

    Jumlah ruang kelas yang 
Keterbatasan jumlah daya tampung     belum sesuai untuk   

Jumlah Kebutuhan sarana ruang kelas yang ada   penerimaan jumlah penduduk     

  dasar seperti bangunan usia sekolah   
  

pendidikan dan kesehatan 
   

 

7 Kekurangan sarana 
Jumlah penduduk yang 

 

yang masih tinggi serta  membutuhkan sarana   

bangunan yang 
 

Rumah Sakit/puskesmas    kesehatan yang terjangkau   

memerlukan revitalisasi rawat inap   cukup besar  
      

    Menyusutnya usia teknis Kebutuhan perubahaan pola 
    bangunan dan perubahan ruangan organisasi dan kurangnya 
    pola bangunan pemeliharaan bangunan 
       

 

 

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

 

Daerah Terpilih 
 

3.2.1 VISI 

 

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang 

Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera” 
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3.2.2 MISI 
 

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan 

bermasyarakat menuju masyarakat yang religius. 
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2. Meningkatkan akses, mutudan pemerataan pelayanan 

pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang 

cerdas dan sehat. 
 

3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis 

kerakyatan 
 

4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang 

profesional, transparan dan akuntabel. 
 

5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang 

berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan 

Rencana Tata Ruang wilayah 
 

6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan 

kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku 

pembangunan lainnya. 

 
 

3.2.3 POGRAM UNGULAN KEPALA DAERAH TERPILIH 

 

1 Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan 

bermasyarakat menuju masyarakat yang religious 

 Tangerang Religi


 Sanitasi Berbasis Pondok Pesantren (Sanitren)


2 Meningkatkan akses, mutudan pemerataan pelayanan 

pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang 

cerdas dan sehat 

 PENDIDIKAN (Gerakan Ayo Sekolah)


 SAYANG BARUDAK (SABAR)


 GERAKAN TANGERANG SEHAT


 MABUGA (Masyarakat Bugar)


3 Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan 

berbasis kerakyatan 

 Tangerang Mandiri Pangan


 Gerbang Mapan
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 Aksesibilitas KUKM
 

4 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang 

profesional, transparan dan akuntabel 
 

 Optima (Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Dan 

Manajemen Aset)


5 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang 

berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan 

Rencana Tata Ruang wilayah 

 Gebrak Pakkumis Plus


 Kita Peduli Permasalahan Samapah (Kipprah)


 Tangerang Bebas Macet


 Pengelolaan Seumber Air Baku Dan Pengendalian Banjir


6 Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan 

kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku 

pembangunan lainnya 
 

 Proaktif (Produk Inovatif Dan Kreatif)
 
 

 

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi 

 

Rencana strategis Dinas Tata Ruang dan Bangunan Tahun 2019 - 

2023 merupakan perwujudan dari pelaksanaan tugas, pokok, fungsi dan 

tata kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam 

Peraturan Bupati 101 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata 

kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang, bahwa 

tugas pokok Dinas Tata Ruang dan Bangunan adalah melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di 

bidang Tata Ruang dan Bangunan. 
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Faktor-faktor pendorong sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Tata Ruang dan Bangunan yaitu merencanakan, melaksanakan, 

mengarahkan, dan mengawasi dan mengendalikan bidang tata ruang dan 

bangunan swasta maupun pemerintah juga melaksanakan pembangunan 

gedung pemerintah dan fasilitas umum menjadikan inspirasi dan 

penyemangat dari OPD selama didorong oleh kebijakan dan anggaran yang 

memadai, sedangkan faktor penghambat yaitu belum optimalnya tingkat 

pemahaman dari masyarakat akan pentingnya penataan ruang dan 

kurangnya tenaga teknis untuk melakukan pengawasan dan pengendalian 

bangunan swasta dan pelaksanaan pembangunan bangunan pemerintah. 

 

 

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 
 

Strategis 
 

Rencana Tata Ruang merupakan salah satu bentuk pembuatan 

kebijakan (value judgment) Yang berkaitan langsung dengan pelayanan 

publik (direct public involvement), sehingga pada tataran pelaksanaannya 

(action plan) diharapkan menjadi rujukan berbagai pihak untuk mematuhi 

dan melaksanakan produk kebijakan tersebut. 

 

Akan tetapi dalam perjalanan waktu, perkembangan pembangunan 

tidak selamanya berjalan linear seperti yang tertuang dalam perencanaan 

sebagai cita-cita pembangunan. Dinamika masyarakat, perubahan 

kebijakan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan berbagai 

faktor lainnya seringkali menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian dan 
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perubahan, baik yang sifatnya sederhana maupun kompleks. Perencanaan 

membutuhkan monitoring dan evaluasi sehingga mampu menjawab 

perubahan-perubahan yang terjadi. 

 

Perkembangan wilayah di Kabupaten Tangerang saat ini mengalami 

perkembangan yang cukup signifikan. Diantaranya pengembangan di berbagai 

macam sektor diantaranya sektor ekonomi, sosial, budaya, jasa, dan 

pertanian. Perkembangan suatu wilayah di Kabupaten Tangerang akan 

berbeda dengan wilayah lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan 

potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Perkembangan suatu 

wilayah diharapkan turut berlandaskan aspek lingkungan sehingga aspek 

kerusakan lingkungan hidup dapat diminimalisir. 

 

Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan ruang 

dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di 

dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri 

kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 1982, Pasal 1 butir 1). 

 

Salah satu komponen dari ekosistem yang memiliki  hubungan erat dengan 

manusia adalah sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dewasa 

ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini tentunya menimbulkan 

berbagai macam permasalahan eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam. 

Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu baik 

dalam lingkup local maupun lingkup regional yang multi 

 

sektoral serta wilayah yang bervariasi. 
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Pola pemanfaatan sumber daya alam meliputi polaproduksi dan 

konsumtif yang agresif, eksploitatif dan ekspansif baik terhadap sumber 

daya alam vegetasi, tanah, dan air telah menurunkan daya dukung dan 

fungsi lingkungan baik dari fungsi dan karakteristiknya. 

 

Karakteristik lingkungan tersusun sebagai hasil menyeluruh dari 

interaksi atau hubungan timbal balik yang meliputi aspek abiotik, biotik, 

dan aspek sosial. Inventarisasi perubahan fungsi lingkungan secara tidak 

langsung menggambarkan mengenai informasi degradasi lingkungan hidup 

di wilayah Kabupaten Tangerang. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan 

lingkungan hidup yang terpadu baik meliputi proses perencanaan, 

pengorganisasian, implementasi dan monitoring serta proses evaluasi. 

 

Penyusunan KLHS merupakan syarat dalam proses penyusunan 

RTRW Kabupaten Tangerang, oleh karenanya Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis ini hanya membahas penetapan daya dukung dan daya tampung 

peruntukan ruang di Kabupaten Tangerang guna mendukung penyusunan 

RTRW. 

 

 

3.5 Penentuan Isu- Isu Strategis 

 

Tingkat perkiraan pengembangan dan besaran kebutuhan yang 

diperkirakan masih sangat memerlukan banyak anggaran diantaranya : 

 

 Masih tingginya ketidaktaatan masyarakat dan swasta dalam 

pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Tangerang;
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 Belum tercukupinya ketersediaan peta analog sebagai informasi 

penataan ruang di Kabupaten Tangerang;



 Belum optimalnya forum konsultasi publik dalam setiap penyusunan 

perencanaan tata ruang;



 Masih adanya permohonan pengurusan ijin pemanfaatan ruang tidak 

sesuai dengan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Tangerang;



 Cukup banyaknya pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di 

bidang penataan ruang;



 Belum terpenuhinya ketersediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten 

Tangerang;
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BAB IV 
 

TUJUAN DAN SASARAN 
 
 
 

 

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

A. Tujuan 

 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi 
 

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 
 

sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan dirumuskannya tujuan ini maka 
 

Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang telah mengetahui apa 
 

yang harus dilaksanakan dan kondisi yang akan dicapai dalam kurun 
 

waktu satu sampai dengan lima tahun, yaitu sebagai berikut:  

 

VISI : “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang 

yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera” 

 MISI TUJUAN SASARAN  
     

 MISI 1 : Meningkatnya Terwujudnya 

 Meningkatkan kapasitas peningkatan nilai 

 kualitas tata kelembagaan OPD evaluasi AKIP 

 kelola  OPD 

 pemerintahan    

 yang profesional,    

 transparan dan    

 akuntabel    
     

 MISI 2 : Meningkatkan Meningkatnya 

 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Dan 

 pemerataan Pembangunan Kwantitas 

 pembangunan Wilayah Infrastruktur 

 infrastruktur yang    

 berkelanjutan    
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VISI : “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang 

yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera” 

  

MISI TUJUAN SASARAN 
 

dan pengelolaan 
 

lingkungan hidup 
 

berdasarkan 
 

Rencana Tata 
 

Ruang wilayah  
 
 

 

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tata 

Ruang dan Bangunan disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini. 
 

Tabel 4.1. 
 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  

 
     Kondi       

   Indikator  si   Target   
Kondi No Tujuan Sasaran Kinerja Tujuan DO Awal   Capaian   

    

si    dan Sasaran  Kinerj      
         

Akhir      a      
           

     2018 2019 2020 2021 2022 2023  

1 Mewujudkan  Ketaatan (Realisasi        
 perencanaan  terhadap RTRW/Renca        
 dan  RTRW na 77.85% 79.81 81.76% 83.72% 85.68% 87.63 87.63 
 

pemanfaatan 
  

Peruntukan *     %    % % 
 

tata ruang yang 
  

100%) 
    

          

 berkualitas            
 Meningkatnya Ketaatan (Realisasi        
 perencanaan dan terhadap RTRW/Renca        

 pemanfaatan tata RTRW na 
77.85% 79.81 81.76% 83.72% 85.68% 87.63 87.63  ruang yang  Peruntukan * 

   

% 
   

% %  terarah, terpadu  100%)     
         

 dan          

 berkesinambungan          

2 Mewujudkan Prosentase Rata-rata        

 bangunan Pemenuhan pemenuhan        

 gedung pembangunan pembangunan        

 pemerintah Sarana gedung 0% 22% 43,5% 63% 84% 100% 100% 
 

yang rasarana pemrintahan         

 berkualitas Dasar dan dan sarana        

  gedung prasarana        

  Pemerintahan dasar        

 Meningkatnya Prosentase Jumlah        

 bangunan Pemenuhan pemenuhan        
 gedung kebutuhan kebutuhan        

 pemerintah yang Sarana dibandingkan 0% 22% 43,5% 63% 84% 100% 100% 
 berkualitas prasarana dengan        

  Dasar dan jumlah        
  gedung kebutuhan        

  Pemerintahan         

  Prosentase Jumlah        

  Bangunan bangunan        
  Gedung dalam        

  Pemerintah kondisi baik 92.81 93.33 93.82 94.31 94.80 95.29 95.29 
  dalam dibagi        

  kondisi baik jumlah        
   bangunan        

   seluruh        

   gedung        
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 3 Terwujudnya  Prosentase 
Jumlah 

        
  tertib  Bangunan         

   

bangunan 
        

  bangunan  
yang 

        

   

yang 60% 65% 70% 75% 80% 85% 85% 
 

    memiliki ijin  
    berizin/Jumla         

             

     h seluruh         

     bangunan         
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     Kondi       
   Indikator  si   Target   

Kondi No Tujuan Sasaran Kinerja Tujuan DO Awal   Capaian   
    

si    dan Sasaran  Kinerj      
         

Akhir      a      
           

     2018 2019 2020 2021 2022 2023  

  Meningkatnya tertib Prosentase 
Jumlah 

       
  

bangunan Bangunan 
       

  bangunan        
   

yang 
       

   
yang 60% 65% 70% 75% 80% 85% 85%    memiliki ijin    berizin/Jumla        

           

    h seluruh        
    bangunan         
4 Meningkatkan Meningkatnya Nilai SAKIP Nilai        

 kinerja akuntabilitas Dinas Tata SAKIP 
59 71 72 73 74 75 75  perangkat perangkat daerah Ruang dan Dinas 

        

 daerah  Bangunan Tata        

    Ruang        

    dan        

    Bangunan        

 
 

 

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran 
 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, 

makadiperlukan adanya strategi atau cara pencapaian tujuan yang dipilih 

secara tepat agar dapat meningkatkan kinerja organisasi. Strategi untuk 

mencapai misi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang 

yang mencakup beberapa sasaran beserta cara pencapaiannya dengan 

kebijakan dan program yang telah ditetapkan. 
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BAB V 
 

Strategi dan Kebijakan OPD 
 

Kebijakan yang diambil Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam 
 

mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut : 
 

Strategi OPD : 
 
 

1. Penyusunan perencanaan tata ruang yang didukung 

ketersediaan data dan informasi yang benar, akurat, dan lengkap 
 

2. Penerapan standar pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata 

ruang dan peraturan perundang-undangan 
 

3. Peningkatan pembinaan dan pemberian arahan teknis 

pemanfaatan ruang 
 

4. Peningkatan pembinaan aparatur OPD Dinas Tata Ruang dan 

Bangunan Kabupaten Tangerang; 

5. Peningkatan kualitas evaluasi dan pelaporan; 
 

6. Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan gedung  pemerintah; 
 

7. Pengawasan dan pengendalianpenataan ruang dan pembangunan. 
 

 

Kebijakan OPD: 

 

1. Percepatan penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Tangerang; 
 

2. Percepatan Penuntasan Progam Unggulan Kabupaten Tangerang; 
 

3. Peningkatan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan 

pemerintah provinsi; 

4. Percepatan penyusunan dan legalitas RDTR Kecamatan. 
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Tabel 5.1. 
 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 
 

      Arah   

Tujuan Sasaran Strategi 
  Kebijakan   

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5     
         
Mewujudkan Terlaksananya Penyusunan Kajian RDTR Kajian RDTR Kajian RDTR Kajian RDTR Kajian RDTR 
   RDTR      

perencanaan perencanaan dan dan Penataan dan dan dan dan dan 
    Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan 
dan pemanfaatan tata Zonasi Zonasi Zonasi Zonasi Zonasi Zonasi 

pemanfaatan ruang yang       
  terarah,       

tata ruang terpadu dan       

yang        

berkualitas berkesinambunga       

  n       

    Penyusunan Penyusunan Penyusunan Penyusunan Penyusunan 

    KLHS RDTR KLHS RDTR KLHS RDTR KLHS RDTR KLHS RDTR 
    dan dan dan dan dan 
    Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan 
    Zonasi Zonasi Zonasi Zonasi Zonasi 

        
Mewujudkan Terwujudnya Pelaksanaan Pembanguna Pembanguna Pembanguna Pembanguna Pembanguna 
    n n n n n 
bangunan bangunan gedung Pembangunan dan dan dan dan dan 

gedung pemerintah yang Gedung rehabilitasi rehabilitasi rehabilitasi rehabilitasi rehabilitasi 

pemerintah berkualitas Pendidikan yang Ruang Kelas Ruang Kelas Ruang Kelas Ruang Kelas Ruang Kelas 

yang  baik SD dan SMP SD dan SMP SD dan SMP SD dan SMP SD dan SMP 

berkualitas        
         

   Pelaksanaan Pembanguna Pembanguna Pembanguna Pembanguna Pembanguna 
    n n n n n 
   pembangunan Sarana Sarana Sarana Sarana Sarana 
   Gedung Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas 
   pelayanan      

   Kesehatan yang Rawat Inap, Rawat Inap, Rawat Inap, Rawat Inap, Rawat Inap, 
   baik Pembanguna Pembanguna Pembanguna Pembanguna Pembanguna 
    n n n n n 
    sarana sarana sarana sarana sarana 

    penunjang di penunjang di penunjang di penunjang di penunjang di 

    RSUD Kab. RSUD Kab. RSUD Kab. RSUD Kab. RSUD Kab. 

    Tangerang, Tangerang, Tangerang, Tangerang, Tangerang, 
    RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD 
    Pantura, Pantura, Pantura, Pantura, Pantura, 
    RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD 
    Balaraja Balaraja Balaraja Balaraja Balaraja 
    dan RSUD dan RSUD dan RSUD dan RSUD dan RSUD 

    Tigaraksa Tigaraksa Tigaraksa Tigaraksa Tigaraksa 

         
   Pelaksanaan Pembanguna Pembanguna Pembanguna Pembanguna Pembanguna 
    n n n n n 
   pembangunan Sarana Olah Sarana Olah Sarana Olah Sarana Olah Sarana Olah 
   Sarana Olah Raga dan Raga dan Raga dan Raga dan Raga dan 
   Raga      
   yang baik penunjangny penunjangny penunjangny penunjangny penunjangny 
    a a a a a 
    (Stadion (Indoor 2 (Indoor 2 (Indoor 2 ( Sport 
    Mini,    Centre 
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    DED Indoor Sport Centre, Sport Centre, Sport Centre, 2)  

    2      

    Sport Centre, Sport Centre Sport Centre Sport Centre   

    sarana Sport 2) 2) 2)   

    Centre)      
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     Arah   

Tujuan Sasaran Strategi 
  Kebijakan   

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5    
        
  Pelasanaan Pembanguna Pembanguna Pembanguna Pembanguna Pembanguna 
   n n n n n 
  pembangunan dan dan dan dan dan 
  Gedung Pemeliharaa Pemeliharaa Pemeliharaa Pemeliharaa Pemeliharaa 
   n n n n n 
  Pemerintah yang Gedung Gedung Gedung Gedung Gedung 

  baik kantor kantor kantor kantor kantor 

   Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah 

        
  Pembangunan DED Sentra Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan 
  Pasar Hortikultura/ Pembanguna Pembanguna Pembanguna Pembanguna 
   H n n n n 
   ygenis Pembanguna Pembanguna Pembanguna Pembanguna 
    n n n n 
    Sentra Sentra Sentra Sentra 
     hygenis hygenis hygenis 
    hygenis, dan dan Pasar dan Pasar dan Pasar 

    Pasar Holtikultura Holtikultura Holtikultura 

    Holtikultura    

        
Mewujudkan Terlaksananya pengawasan Penyisiran Penyisiran Penyisiran Penyisiran Penyisiran 

Pengendalian pengendalian pelaksanaan Bangunan Bangunan Bangunan Bangunan Bangunan 

Pemanfaatan pemanfaatan pembangunan Gedung dan Gedung dan Gedung dan Gedung dan Gedung dan 
 ruang       

Ruang dan dan terhadap Ijin Pemanfaatan Pemanfaatan Pemanfaatan Pemanfaatan Pemanfaatan 
 pembangunan       

Bangunan secara konsisten Prinsip dan Ruang yang Ruang yang Ruang yang Ruang yang Ruang yang 

Gedung yang  Rencana Tapak belum sesuai belum sesuai belum sesuai belum sesuai belum sesuai 

Efektif   dengan dengan dengan dengan dengan 
   PERDA PERDA PERDA PERDA PERDA 

        
Meningkatnya Terwujudnya Penyusunan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan 
  LAKIP      

kapasitas peningkatan nilai OPD Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan 

kelembagaan evaluasi AKIP  Kinerja OPD Kinerja OPD Kinerja OPD Kinerja OPD Kinerja OPD 
 OPD       

OPD        
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BAB VI 
 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 
 
 
 

 

Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa 

program. Adapun program dan indikator kinerja serta target yang diambil sesuai 

dengan kebijakan yang telah ditentukan adalah sebagai berikut : 

1) Program pelayanan administrasi perkantoran; 
 

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 
 

3) Program peningkatan disiplin aparatur; 
 

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan; 

5) Program peningkatan perencanaan OPD; 
 

6) Program Penataan Ruang; 
 

7) Program pembangunan gedung pemerintah; 
 

8) Program pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan tata ruang; 
 

9) Program Pembangunan sarana dan prasarana dasar; 
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BAB VII 
 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 
 

 

Indikator Kinerja 
 

Indikator kinerja OPD Tata Ruang dan Bangunan yang secara langsung 

menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai 

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dijabarkan 

dalam beberapa program dan indikator kinerja serta target yang diambil sesuai 

dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam tabel di bawah ini : 

 

Tabel 7.1. 
 

Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 

Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 

 
     Kondisi   

Target Capaian Tahun 
   

Kondisi    

Indikator Kinerja Utama 
 

Awal 
     

              

 

No 
            

Akhir    

Kinerja 
          

  
Perangkat Daerah 

  

2019 2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

         

Kinerja     

2018 

     

          

               

                

 1  2  4  5 6  7  8  9  10 
                 

   Prosentase Kesesuaian              

 1  Penggunaan Ruang sesuai 77.85% 79.81% 81.76% 83.72% 85.68% 87.63% 87.63% 
  

dengan Penataan Ruang                 
                 

   Prosentase Bangunan              

 
2 

 Sarana Prasarana Dasar 
0% 22% 43,5% 63% 84% 100% 100%   dan Pemerintahan yang 

                

   baik              
                 

   Prosentase pengawasan              
 

3 
 pelaksanaan pembangunan 

60% 65% 70% 75% 80% 85% 85%   
terhadap Ijin Prinsip dan                 

   Rencana Tapak              
                 

 
4 

 Nilai evaluasi AKIP Dinas 
59 71 72 73 74 75 75   

Tata Ruang dan Bangunan                  

Keterangan : 
 

a. IKU merupakan indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran yang telah 

tertuang dalam Bab IV; 

b. Pengisian tabel ini harus sama dengan Bab IV, baik indikator maupun targetnya. 
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BAB VIII 
 

PENUTUP 
 
 
 

 

Demikian Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Tata Ruang dan Bangunan 

Kabupaten Tangerang ini disampaikan dengan harapan dapat dijadikan acuan dan 

pedoman operasional bagi seluruh jajaran aparat OPD Dinas Tata Ruang dan 

Bangunan Kabupaten Tangerang dalam menjalankan misinya dan apabila renstra 

untuk tahun berikutnya belum tersusun maka renstra ini bisa dijadikan acuan dalam 

penyusunan program dan kegiatan ditahun berikutnya sebelum ada penganti dari 

renstra ini. 

 

Evaluasi dan pengukuran kinerja yang terdiri dari format-format, variabel, dan 

kriteria pengisiannya akan ditentukan kemudian dan diisi pada akhir tahun anggaran. 

 

Mudah-mudahan Renstra ini akan memotivasi keberhasilan pencapaian Visi 

dan Misi serta Tujuan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang. 

 
 

 

Tigaraksa,   Maret 2019  

Kepala Dinas Tata Ruang dan 

Bangunan Kabupaten Tangerang 
 
 
 
 
 
 

 

Ir.H.Taufik Emil  

Pembina Utama Muda/ IV.c  

NIP. 196207081996031002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D i n a s T a t a R u a n g d a n B a n g u n a n 91 
   


